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MARKKINOINTISUUNNITELMA PUISTOLAAN
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimiva ja kustannustehokas
suunnitelma Puistolan klubi-, kokous- ja saunatilan vuokraukseen. Tila sijaitsee Korian
taajamassa Kouvolassa Kymijoen varrella ja niitä hallinnoi lentopallojaosto, joka kuuluu
kouvolalaiseen urheiluseuraan Korian Ponsi. Tarkoitus oli saada Puistolalle näkyvyyttä ja uusia
asiakkaita sekä siten lisäansioita lentopallojaoston toimintaan.

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin keinoja, joilla markkinointia voidaan tehostaa.
Toiminnallisessa osuudessa oli teoriakäsitteiden pohjalta laadittu suunnitelma tilojen
markkinoimiseksi.

Kilpailevista ja Puistolan kaltaisista tiloista kerättiin aineistoa Internetistä ja keskustelemalla
Kouvolan seudun urheiluseuratoimijoiden sekä Korian Ponnen lentopallojaoston jäsenten
kesken. Nämä tiedot kerättiin taulukkoon ja niistä tehtiin kaavio, josta saatiin varsinaiset kilpailijat
listattua.

Kilpailuvaltiksi löydettiin sijainti kauniissa ja rauhallisessa luonnossa, mutta silti lähellä Kouvolan
keskustaa. Puistolaan voi tuoda omat tarjottavat tai vaihtoehtoisesti palvelut voi ostaa lähialueen
yrittäjiltä. Puistolalla on iso paikoitusalue, jonne autot voi tarvittaessa jättää seuraavaan päivään
asti.

Puistolalle ei ole ollut olemassa vanhaa markkinointisuunnitelmaa, sillä sitä ei ole aikaisemmin
markkinoitu. Lentopallojaosto sai tilan hallintaansa vuoden 2018 kesällä ja nyt tavoite oli löytää
keinoja, joilla paikasta saataisiin tuloja tehokkaasti. Opinnäytetyön edetessä jouluna 2018 otettiin
käyttöön ilmoitustaulumainonta ja Korian Ponnen lentopallojaoston Facebook-sivuille tehtiin
mainos tiloista kuvien kera. Tätä mainosta jäsenet jakoivat myös omilla sivuillaan. Mainoksen
kautta tiloista tuli muutamia kyselyitä ja varauksia. Markkinointisuunnitelman minimitavoitteena oli
Puistolan vuokraus vuoden jokaiselle viikolle, jolloin tuottoa kertyisi xx euroa vuodessa.
Vuoden alusta toukokuun loppuun asti oli tilauksia ollut 16 kpl. Näistä muutama oli pelkän klubi-
tai kokoustilan vuokrauksia, mitä ei ollut aikaisemmin tapahtunut. Korian Ponnen jaostot pitävät
kokouksia ja muita tilaisuuksia veloituksetta ja he hoitavat siivouksen itse. Näitä ei lasketa
mukaan.
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MARKETING PLAN FOR PUISTOLA
The aim of this functional thesis was to create workable and cost-effective rental plan for Puistola.
Puistola includes a club and meeting and sauna facilities. Puistola is managed by Korian Ponsi’s
volleyball division. Korian Ponsi is a sport association from Kouvola. Puistola is located by the
river Kymijoki in Koria’s conurbation. The aim of the rental plan was to get more visibility and new
customers to Puistola. Korian Ponsi’s volleyball division would get more additional income for
actions if the plan will work properly.

The thesis’s theoretical part deals with the ways of how to intensify Puistola’s marketing. The
functional part of the thesis was a plan of how to market Puistola’s facilities. The plan was based
on theoretical concepts.

Competing facilities were found by searching from the internet and by discussing with Kouvola’s
sports club operators and Korian Ponsi’s volleyball members. All information was collected to a
chart. The chart reveals the worst competitors.

Puistola’s competitive advantage is beautiful location near of peaceful nature. Still Puistola is near
Kouvola’s town center. Customers can also take their own catering or buy service from local
entrepreneurs. The place has also a big parking space where customers can leave his or her car
till the next day.

There is no old marketing plan for Puistola because it wasn’t advertised before. The volleyball
division got Puistola under control in summer 2018. Now the aim was to find ways how to get best
profit from the facilities. Bulletin board and volleyball division Facebook-site adverts were
introduced as the thesis progressed in Christmas 2018. Volleyball division members shared the
same advert in their own Facebook wall. The adverts showed the key information and pictures of
Puistola’s facilities. A few bookings and queries came through these adverts. The minimum target
for the marketing plan was to get reservation for every week of the year which would give xx
euros income per year. There have been 16 reservations from January to the end of May in 2019.
A few of these reservations were only club and meeting facilities which is totally new in reservation
history. Korian Ponsi’s divisions use facilities for meetings and other occasions in addition. When
other divisions use club and meeting facilities and clean up after themselves, there is no charge
for them.
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli luoda Korian 

Ponnen lentopallojaostolle markkinointisuunnitelma heidän hallinnassaan olevalle Puis-

tolan klubi-, kokous- ja saunatilan vuokraustoiminnalle. 

Opinnäytteen tekijä on toiminut Korian Ponnella palkattuna työntekijänä Puistolan perus-

korjauksen aikoihin ja on edelleen tiiviisti mukana lentopallojaoston toiminnassa. Tästä 

virisi kiinnostus aiheen tarkempaan tutkimiseen. Aiemmat kokemukset ja sisäpiirintieto 

toisaalta helpottivat suunnitelmien käytäntöön panemista, mutta toisaalta myös hanka-

loittivat objektiivisen näkökulman ylläpitämistä. Entisenä työntekijänä ja seuran toimin-

nassa mukana olevana tiesi liian hyvin mitä oli jo tehty ja mitä toiminnan taustalla oli. 

Korian Ponsi on monilajinen urheiluseura Kymenlaaksossa Kouvolan Korian taaja-

massa. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1906 toimien Ponsi-nimisenä nuoriso-

seuran itsenäisenä urheiluyksikkönä. Urheiluseura rekisteröitiin Korian Ponsi ry -nimelle 

vuonna 1949. Seura pyörittää kesäisin omistamaansa Kallioniemen tanssilavaa ja saa 

siitä varoja toimintansa tueksi. Lavatoiminta pyörii täysin talkoovoimin ja on näin ollen 

seuralle arvonlisäverotonta tuottoa yleishyödyllisen seuran toimintana. Seura omistaa 

myös Kallioniemen tanssilavan ympäristön maa-alueet, jotka rajoittuvat Kymijokeen. Alu-

eella sijaitsee Puistola -niminen kerhotila, jossa on myös talonmiehen asunto. Puistola 

on kunnostettu alkuperäisestä seuran painonnostotilasta komeaksi kerhotilaksi saunoi-

neen ja kokoustiloineen EU-tuella. Kunnostus alkoi hankesuunnitelmalla syksyllä 2008 

ja remontti valmistui 2012. Saneerauksen talousarvio oli 180 000 € ja lisäksi projektiin 

kului seuralta runsaasti talkootyötunteja. (Korian Ponsi ry 2019) 

Puistolan sauna-, klubi- ja kokoustiloja on vuokrattu korvausta vastaan ulkopuolisille yh-

distyksille ja yksityisille henkilöille. Tilojen vuokrauksesta on huolehtinut Puistolan asun-

non vuokralainen vuoden 2017 loppuun asti. Vuokralainen on ollut vastuussa myös tilo-

jen siisteydestä. Markkinointi on ollut olematonta ja tilat ovat olleet todella vähällä käy-

töllä seuran ulkopuolisten vuokraajien osalta. Näin ollen tiloista on muodostunut seuralle 

vain kuluja. Edellisen vuokralaisen muutettua uuden vuokralaisen kanssa ei sovittu ai-

kaisemman kaltaisesta käytännöstä vaan johtokunta pohti uutta tapaa huolehtia tilasta. 

Ideana on saada tilat tuottamaan omat kulunsa (sähkö, vesi ym.) ja samalla tuottaa seu-

ralle tai jaostolle tuottoa. Lentopallojaosto näki tässä hyvän tavan ansaita toimintaansa 
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varoja. Seuran muut jaostot eivät olleet valmiita ottamaan vastuuta toiminnan pyörittä-

misestä aina kokonaisvaltaisesta vuokrauksesta kunnossapitoon asti. Lentopallojaoston 

kanssa tehtiin sopimus, että pääseura päättää edelleen jaoston esityksestä Puistolan 

vuokrahinnat ja lentopallojaosto hoitaa vuokrauksen ja laskutuksen. Pääseura hoitaa 

vesi-, sähkö-, ja muut kiinteistökulut sekä isommat hankinnat. Vuokratuloista lentopallo-

jaosto saa 60 % toimintaansa ja 40 % menee pääseuralle. 

Korian Ponnen lentopallojaoston joukkueilla on vuorokuukausina Puistolan ylläpitovuoro. 

Vuoro pitää sisällään saunan päälle laiton asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana sekä 

tilojen että ympäristön siivouksen ja kunnossapidon. Joukkueet jakavat vuorot tilausten 

mukaan pelaajille huoltajineen. Näin pyritään kasvattamaan myös harrastajat talkoohen-

keen eli huomaamaan että yhdessä saadaan hyvää aikaiseksi. Vanhemmilla on ollut 

useampia ympäristön ja terassin kunnostustalkoita, joissa he ovat samalla tutustuneet 

toisiinsa.  

Puistolan ympäristö tarjoaa runsain mitoin mahdollisuuksia lisäaktiviteetteihin tilanvuok-

raamisen lisäksi. Ympäristössä sijaitsee hyvät ja kauniit ulkoilumaastot, jotka mukailevat 

Kymijokea. Rannassa on lähinnä kesäkäyttöön Beach Volley-kentät kahdella verkolla. 

Tässä yhteydessä Kouvolan kaupungin maalla on vapaassa käytössä nuotiopaikka ja 

laituri mistä voi onkia kaloja. Kovan virtauksen ja pyörteiden takia Kymijoessa ei voi uida, 

mutta rannassa on laituri, johon pystyy kiinnittymään ja rantautumaan veneellä. Puistola 

sijaitsee aivan Kymijoen rannassa ja maisemat ovat upeat. Itse Puistolan alueella on 

laajat nurmikentät kesän aktiviteetteja varten. Talvella lähellä ovat pulkkamäki ja hiihto-

maastot latuineen. 

Puistola on ollut kuluneen vuoden aikana useamman työporukan tyky-toiminnan (työky-

kyä ylläpitävä toiminta) kohteena. Työporukat ovat ulkoilleet ja viettäneet päivää sauno-

misen ja yhdessäolon merkeissä. Esimerkiksi pyöräily-yhdistys on pitänyt vuosikokous-

taan ensin tuoden tavarat paikalle ja sitten he ovat lähteneet pidemmälle pyörälenkille. 

Saunomisen, vilvoittelun ja palauttavan pikkupurtavan jälkeen heillä on ollut itse kokous. 

Tämän jälkeen osa ihmisistä on poistunut tilaisuudesta ja osa on jatkanut vielä päivän-

viettoa keskustelun merkeissä Puistolan klubitilassa ja terassilla. 
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2 TAVOITE JA TUTKIMUSONGELMA 

Puistolan tiloihin ei ole koskaan tehty markkinointisuunnitelmaa ja tiloja on lähinnä mark-

kinoitu seuran kotisivuilla ilman omaa erottuvaa linkkiä. Tämän opinnäytetyön myötä on 

tarkoitus tehdä toimiva suunnitelma, josta ilmenee mitä voidaan toteuttaa pienellä bud-

jetilla mahdollisimman tehokkaasti. Toisin sanoen tarkoituksena on saada mahdollisim-

man korkea käyttöaste Puistolan tiloille. 

Puistolan vuokrauksen kukoistaessa saa Korian Ponnen lentopallojaosto lisää varoja toi-

mintaansa. Tällöin voidaan pelaajien turnausmatka-, salimaksu- ja varustekuluja kuitata 

jaoston maksuina eikä pelaajien huoltajien tarvitse maksaa näistä erikseen. Näin lento-

pallon harrastusmäärät saattavat nousta ja lajin edullisuus toivottavasti houkuttelee lisää 

pelaajia lajin ääreen. Kynnys kokeilla lajia ja tulla mukaan harrastamaan saattaa tällai-

sella kulurakenteella olla matalampi, etenkin heikompituloisilla perheillä.  

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelma on, kuinka myyntiä saadaan lisättyä markkinoin-

tisuunnitelman avulla. Toisaalta on myös huomioitava, että kaikki toiminta tehdään tal-

kootyöllä pelaajien tai heidän huoltajiensa toimesta. Tämä lisää haastetta kehittää Puis-

tolan toiminnasta tasapuolista ja houkuttelevaa.  

Toisaalta kun vuokraustoiminta on kukoistavaa, niin muut seuran jaostot haluavat osin-

goille. Muut jaostot eivät välttämättä tiedosta eivätkä ajattele paljonko lentopallojaosto 

on tehnyt asian eteen töitä. He ovat vain kateellisia. Tässä kohtaa on seuran johtokunnan 

seistävä päätöstensä takana eikä se saa lähteä jakamaan muille lentopallojaoston töiden 

tuloksia. Vuokraustoiminta pitää nimittäin sisällään myös miljöön kohentamisen ja jatku-

van pihapiirin siistimisen ja ylläpidon vuodenaikojen mukaan. 

Opinnäytetyön ulkopuolelle on jätetty järkevän varauskalenterin pohdinta. Jaoston on 

selvitettävä itse, mikä on heidän käyttöönsä tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. 
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3 MARKKINOINTISUUNNITELMAN TEORIAA 

3.1 Markkinointi ja sen kilpailukeinot 

Markkinointi on vastuullinen, suhdeajatteluun pohjautuva ajattelu- ja toimintatapa, jonka 

avulla luodaan myyvä, kilpailukykyinen ja eri osapuolille arvoa tuottava tarjooma vuoro-

vaikutteisesti viestien (Bergström, S. & Leppänen, A. 2009, 23). Markkinointi tarkoittaa 

toimenpiteitä, joilla saadaan potentiaaliset asiakkaat ostamaan tuotetta tai palvelua. Il-

man markkinointia asiakkaat eivät välttämättä huomaa tarvitsevansa kyseistä palvelua 

tai tuotetta, sillä he eivät ole tietoisia siitä. Oikein kohdistetulla markkinoinnilla heidät 

saadaan huomaamaan tiedostamattomat tarpeensa ja luodaan näin ollen kysyntää. 

Markkinointi luo arvoa asiakkaalle ja tuottoa yrittäjälle. Useimmiten markkinoinnissa täh-

dätään uusien asiakkaiden hankintaan, mutta yhtä oleellista on nykyisten asiakkaiden 

tarpeiden tyydyttäminen. Tällöin jo olemassa olevia asiakkaita ei tarvitse erikseen hou-

kutella palvelun piiriin. Valmiiden asiakkaiden lisätarpeet on kuitenkin syytä kartoittaa ja 

pohtia, kuinka ne saadaan tyydytettyä, jotta asiakas pysyisi tyytyväisenä, sekä jatkaisi 

palvelujen tai tuotteen käyttöä. Tärkeää on myös huomioida asiakas palautteen kautta 

esimerkiksi kysymällä palautetta ja reagoimalla siihen. Lisäksi pienet teot vaikuttavat, 

kuten esimerkiksi sähköisen joulukortin lähettäminen vuoden lopussa tuo asiakkaalle yl-

lätyksen, sekä tunteen, että hän on ollut merkittävä. 

Markkinoinnin kilpailukeinoja ovat asiakaspalvelu, hinta, saatavuus sekä markkinointi-

viestintä. Asiakaspalvelun on oltava asiallista, selkeää ja nopeaa, jos asiakkaan yhtey-

denottoon ei vastata kohtuuajassa hänet on menetetty.  Asiakaspalvelussa on oltava 

selkeät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin. Mikäli johonkin kysymykseen ei pystytä suo-

ralta kädeltä vastaamaan on hyvä selvittää vastaus ja palata tähän myöhemmin, jolloin 

asiakas kokee asiansa tärkeäksi ja saa myös vastauksen kysymykseensä. Hyvän asia-

kaspalvelun saanut asiakas saattaa tulla asiakkaaksi myöhemmin, vaikka palvelu ei 

mahdollisesti juuri sillä hetkellä vastannutkaan hänen tarvettaan.  

Palvelun tai tuotteen hinta ei saa olla liian korkea tai halpa suhteessa muihin samanta-

soisiin palveluihin ja tuotteisiin. Selkeästi liian alhainen hinta kilpailijoihin nähden mielle-

tään usein huonoksi tuotteeksi tai palveluksi. Saatavuudella taataan asiakkaalle tuote 

mahdollisimman helposti. Tuote tai palvelu ei saa olla liian hankalan matkan päässä eikä 
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liian pitkällä toimitusajalla. Markkinointiviestinnän tärkeimpiä tavoitteita on luoda mainon-

nan avulla asiakkaalle tietoisuus tuotteesta tai palvelusta ja sen mahdollisuuksista. Tie-

toisuutta voidaan lisätä sosiaalisen median avulla, jolloin se voidaan räätälöidä eri käyt-

täjien profiilin mukaan. 

3.2 Digitaalinen markkinointi 

Digitaalinen markkinointi on tuonut yrityksille uusia ulottuvuuksia hoitaa markkinointiaan, 

sillä digitaalisessa ympäristössä informaatio on kuluttajan käytössä vuorokauden ympäri. 

Digitaalisen markkinoinnin piiriin lukeutuvat muun muassa verkkosivut, sosiaalisen me-

dian mainonta, sähköpostimarkkinointi ja erilaiset bannerit. Markkinointipalvelut kuten 

verkkosivut voidaan räätälöidä melko alhaisilla kustannuksilla. Verkkosivujen kautta voi-

daan myös seurata asiakkaiden käyttäytymistä sivuilla. Toimivat verkkosivut vaativat jat-

kuvaa seurantaa ja tietojen on oltava ajan tasalla eli päivitettynä. Huonoa markkinointia 

on luoda esimerkiksi verkkosivut, joita ei pidetä ajan tasalla. Vanha tieto ei ole kenen-

kään etu vaan se antaa huonon kuvan yrityksen toiminnasta. 

Sosiaalista mediaa markkinointitarkoituksessa käytettäessä sitä on ruokittava koko ajan 

laittamalla tilille sopivin väliajoin esille tiedonjyviä tai kuulumisia. Mahdollisuuksien mu-

kaan uutisia kannattaa jakaa useammalle päivälle, eikä kertoa kaikkea tietoa yhdellä 

kertaa. Toki useammilla tileillä uutiset ja uudet tiedot voidaan kirjoittaa valmiiksi sivuille, 

mutta ne kannattaa ajastaa ilmestymään sopivin väliajoin. Hiukan epäsäännöllisellä, 

mutta aktiivisella päivitystahdilla asiakas pysyy valppaana ja saadaan luotua mielikuva 

virkeästä yrityksestä, jossa tapahtuu koko ajan. 

Tänä päivänä sähköpostimarkkinointi on ryöpsähtänyt hiukan käsistä. Ihmisille tulee niin 

paljon sähköpostia, etteivät he välttämättä lue niitä kaikkia. Tämän vuoksi sähköposti-

markkinoinnissa on oltava erittäin tarkka. Mainoksen on oltava muusta massasta poik-

keava tullakseen huomioiduksi, eikä se saa olla liian pitkä. Hakukoneoptimointia eli toi-

menpiteitä, joilla parannetaan yksittäisten sivujen löytymistä hakukoneiden listoissa tie-

tyillä hakusanoilla, ei saa myöskään unohtaa, sillä nykyään suurin osa ihmisistä hakee 

internetistä tietoa hakusanojen avulla. Tämän vuoksi yrityksen kotisivujen on oltava sel-

keäkäyttöisiä ja sieltä on löydyttävä keskeisiä avainsanoja niin tekstistä kuin myös sivu-

jen metatiedoista.  
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3.3 Markkinoiden segmentointi 

Segmentointi on erilaisten asiakasryhmien etsimistä ja valintaa markkinoinnin kohteeksi 

niin, että valitun kohderyhmän arvostukset ja tarpeet tuntien pystytään tyydyttämään ne 

kilpailijoita paremmin ja kannattavasti (Bergström, S. & Leppänen, A. 2009, 150). Yksin-

kertaisimmillaan tämä on asiakkaiden jakamista erilaisiin kohderyhmiin, joille kohdenne-

taan erilaista heille sopivaa markkinointia, sillä erilaisilla kohderyhmillä on erilaiset tar-

peet. Näin ollen unohdetaan kokonaan ne asiakkaat, jotka eivät kriteerien mukaan kuulu 

kohderyhmään ja näin heihin ei hukata voimavaroja ja turhaa markkinointia. Tänä päi-

vänä ei ole järkevää ajatella, että kaikille käy samantyylinen markkinointi, koska kulutta-

jien elämäntilanteet, tarpeet ja arvot ovat erilaisia. 

3.4 Markkinointisuunnitelma 

Markkinointisuunnitelma ei ole irrallinen osa yritystoiminnassa vaan siihen kuuluva oleel-

linen osa, joka mukailee yrityksen arvoja. Se myös perustuu pitkälti yrityksen liiketoimin-

tasuunnitelmaan. Yrityksen koko henkilökunnan on sitouduttava siihen toimitusjohtajasta 

lähtien ja sen henki on valutettava yrityksen hierarkiassa alaspäin kaikkein alimmalle 

työntekijäportaalle asti. Näin saadaan muodostettua toimiva kokonaisuus ja työntekijät 

noudattamaan tehtyä suunnitelmaa. Suunnitelman on oltava sellaisilla käsitteillä tehty, 

että kaikki ymmärtävät sen sisällön. 

Markkinointisuunnitelmaa on tarkasteltava säännöllisesti ja siihen on tehtävät muutoksia 

muuttuvien tilanteiden ja asiakaspalautteen mukaan. Vuosia tämä on tehty niin sanotun 

markkinoinnin vuosikellon mukaan, mutta nykyään esimerkiksi vuodeksi tehty suunni-

telma on liian jäykkä.  Nykymaailmassa vuosi on yksinkertaisesti liian pitkä aikaväli tar-

kastella tavoitteita uudelleen, joten tarkastelu täytyy toteuttaa lyhyemmissä sykleissä. 

Markkinointisuunnitelmaa voidaan verrata urheilutermein pelikirjaan. Jokaisella joukku-

eella ja joukkueen valmentajalla on oma pelikirja eli game plan. Markkinoinnin game plan 

on tavoitteellinen, saatujen tulosten mukaan kehittyvä suunnitelma siitä miksi ja miten 

markkinointia tehdään. Koko ”joukkueen” tulee ymmärtää ja sitoutua tähän markkinoin-

nin game planiin. (Matter Agency 2017)  
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Markkinointisuunnitelmaan kirjataan tavoitteet eli mitä halutaan saada aikaiseksi ja miten 

sekä millä tavoin viesti saadaan parhaiten perille ja kuka kantaa vastuun mistäkin koh-

dasta markkinointitoimia. Kuten pelikirja niin markkinointisuunnitelmakin elää koko ajan. 

Sen on seurattava aikaansa ja ympäristöään sekä sen tapahtumia ja mukauduttava muu-

toksiin.  

3.5 Kannattavuus 

Kannattavuus voidaan määritellä joko absoluuttisena kannattavuutena (esim. tuottojen 

ja kustannusten erotus) tai suhteellisena kannattavuutena (esim. sijoitetun pääoman 

tuottoaste). Liiketoiminnan kannattavuutta on mitattu perinteisesti voiton suuruudella. 

Voitolla tarkoitetaan yrityksen toiminnan tuottojen ja kustannusten positiivista erotusta. 

(Alhola, K. & Lauslahti, S. 2002, 50.) 

Absoluuttinen kannattavuus on laskettavissa, kun tuotosta vähennetään kustannukset. 

Jäljelle jää voitto tai tappio. Toiminta on voitollista, kun se kattaa kustannukset. Tämä ei 

kuitenkaan riitä käytännössä mittaamaan todellista kannattavuutta, vaan on otettava 

huomioon myös toimintaan käytettyjen panostusten eli uhrausten määrä. Näitä panos-

tuksia ovat muun muassa sijoitettu pääoma ja markkinoinnin volyymi.  

Suhteellista kannattavuutta mitataan sijoitetun pääoman tuottoprosentilla. Tämä on 

yleensä yksi tilinpäätösanalyysin tuottamista tunnusluvuista. 

Sijoitetun pääoman tuotossa yrityksen tulos on suhteutettu sen saamiseksi 

tarvittuihin resursseihin eli yrityksen sitomaan pääomaan. Sijoitetun pää-

oman vähimmäistuottona on pidetty yrityksen vieraalle pääomalleen mak-

samaa korkoa. Omalle pääomalle ja lainapääomalle tulisi saada vähintään 

rahamarkkinoilla vallitsevan korkotason mukainen tuotto. Tavallisesti oman 

pääoman sijoittajat vaativat kuitenkin korkeampaa tuottoa riskisille oman 

pääoman sijoituksilleen, kun vakuudellisen korollisen lainapääoman anta-

jat. Tämän vuoksi hyvällä kannattavuustasolla toimivan yrityksen sijoitetun 

pääoman tuoton tulisi nousta selvästi lainakorkoja suuremmaksi. (Alma 

Media Oyj 2019) 
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3.6 Markkinoinnin ja kannattavuuden suhde 

Tuotto näkyy markkinoinnin ja kannattavuuden suhteena. Suhteen ollessa positiivinen ja 

kasvava saadaan tuottoa, jolla tehdään toiminnalle kasvua. Markkinoinnin ollessa heik-

koa ei voida myöskään odottaa hyvää tuottoa. Yksinkertaisesti ilman markkinointia tuote 

tai palvelu on tuntematon. 

Markkinoinnin ei tarvitse olla hintavaa. Hyvää markkinointia voi tehdä ilmaiseksi sosiaa-

lisessa mediassa, myös hyvin hoidettu asiakassuhde tuo positiivista markkina-arvoa. 

Asiakkaan kokiessa palvelutilanteen negatiivisena se usein kuuluu myös ympäristöön ja 

pahimmillaan voi viedä koko yrityksen pitkän työn tuloksena saavutetun hyvän maineen. 

Negatiiviseen palautteeseen on osattava reagoida nopeasti ja asiallisesti, sillä se ei häivy 

itsestään, etenkin jos se on julkaistu sosiaalisessa mediassa. Eri asia ovat epäasialliset 

palautteet, jotka tulee jättää omaan arvoonsa. Tällaisiin palautteisiin voi vastata asialli-

sesti, mutta väittely ei maksa palkkaa. Huonoimpia tapoja hoitaa palaute on sen poista-

minen tai ettei siihen reagoida ollenkaan. Järkevintä on pahoitella tapahtunutta ja kertoa 

kuinka asia huomioidaan tulevaisuudessa, ettei tällaista pääse tapahtumaan.  Hyvällä 

sosiaalisen median strategialla negatiivinenkin palaute hoidetaan asiallisesti ja nopeasti, 

jolloin vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa sekä markkinointia voidaan jatkaa tehok-

kaasti sosiaalisen median kanavia pitkin. (Suomen Digimarkkinointi Oy 2018) 

3.7 SWOT-analyysi 

SWOT tulee sanoista Strenght, Weakness, Opportunity ja Threat. Suomeksi nämä ovat 

Vahvuus, Heikkous, Mahdollisuus ja Uhka. SWOT- eli nelikenttäanalyysi on tärkeä työ-

kalu pohdittaessa liiketoiminnan kannattavuutta. Kannattavuutta pohditaan kirjaamalla 

taulukkoon toiminnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Näiden kautta pys-

tytään tarkastelemaan liiketoimintaa objektiivisesti huomioiden myös heikkoudet. Neli-

kenttäruudukon kautta yritys pystyy arvioimaan toimintaansa objektiivisesti.  

SWOT-analyysin voi tehdä yksin tai useamman henkilön ryhmätyönä, jolloin jokainen 

yksilö tekee oman analyysinsä, jotka sitten vedetään yhteen. Tämän perusteella saa-

daan laajempi kuva yrityksen nykytilasta ja uhista. Yrityksen toimintaa voidaan arvioida 

monin eri tavoin. Keskeistä on aina selvittää sekä yrityksen nykytilaan että sen tulevai-

suuteen vaikuttavat asiat. SWOT -analyysi (Kuvio 1) on yksinkertainen tapa ryhmitellä 
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yrityksen toimintaan vaikuttavia lukuisia tekijöitä havainnolliseen nelikenttämuotoon. 

(Suomen Riskienhallintayhdistys ry 2018) 

 

Kuvio 1. SWOT-analyysin pohja. 

Tässä nelikentässä yläpuolella tarkastellaan sisäisiä asioita, joita ovat vahvuudet ja heik-

koudet. Näitä resursseja pystytään hyödyntämään ja samalla tiedossa ovat asiat, joita 

on parannettava. Alapuolella ovat ulkoiset asiat kuten mahdollisuudet ja uhat. Näihin ei 

pystytä niin paljon itse vaikuttamaan, mutta niiden huomioonottaminen ennakkoon antaa 

mahdollisuuden varautua niiden tuomiin muutoksiin markkinoilla. SWOT-analyysin pe-

rusteella pystytään ennakkoon pohtimaan ja parantamaan löydettyjä heikkouksia sekä 

vahvistamaan olemassa olevia vahvuuksia. Kaikkia heikkouksia ei pystytä poistamaan, 

mutta niihin voidaan varautua ja näin minimoida niiden mahdolliset negatiiviset vaikutuk-

set. Hyvällä suunnittelulla pystytään varautumaan uhkiin, jolloin ne eivät tule yllätyksenä. 

Tämän vuoksi SWOT-analyysi on helppo ja nopea työkalu yrityksen nykytilan ja tulevai-

suuden kehittämiseen.  
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3.8 BMC -analyysi 

Toinen suosittu liiketoimintasuunnitelman rakennus- ja pohdintamalli on Business Model 

Canvas (BMC). Malli rakentuu yhdeksän osa-alueen ympärille ja sen on kehittänyt sveit-

siläinen Alexander Osterwalder. BMC:ssä kuvataan liiketoimintaa yksinkertaistetulla ta-

valla. Aluksi ruudukkoa voidaan täyttää yksittäisillä avainsanoilla tai post-it-lapuilla. Eri-

värisillä lapuilla voidaan yhdistää samoja asiayhteyksiä toisiinsa. Työkalun tärkein omi-

naisuus on vapauttaa ajattelua ja antaa yhdessä tekemisen eväitä. Sitä voidaan käydä 

läpi eri sidosryhmien kanssa, jos halutaan saada arvokasta palautetta. Malli muotoutuu 

eri tarpeiden mukaan hyvin joustavasti.  

BMC -mallissa (Kuvio 2) oikealle puolelle kirjataan asioita, jotka kohdistuvat asiakkaisiin 

ja vasemmalla asioita, jotka liittyvät toimintaympäristöön. Pohtiminen aloitetaan oikealta 

puolelta eli asiakaskunnasta: kenelle toiminta on tarkoitus kohdentaa. Tästä siirrytään 

vasemmalle päättyen toiminnan kannalta oleellisiin yhteistyökumppaneihin. Alimmaksi 

taulukkoon määritellään hinnoittelua ja kustannusrakennetta.  Keskellä on arvolupauk-

sen paikka eli kuinka asiakkaat hyötyvät palveluistamme tai tuotteistamme. 

 

Kuvio 2. Business Model Canvas (Osterwalder, A., Pigneur, Y. & Clark, T. 2010 44). 
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Business Model Canvas -malli ei poissulje SWOT-nelikenttäanalyysin käyttöä. Molempia 

voidaan käyttää samassa tutkimuksessa ja näin saadaan hahmoteltua yrityksen toimin-

taedellytykset huomattavasti laajemmin. 

Yrityksen on sitoutettava koko henkilökunta liiketoimintasuunnitelman mukaiseen strate-

gian noudattamiseen, sillä jos kaikki eivät ole sisäistäneet sitä, eivät he silloin myöskään 

noudata näitä arvoja. Näin ollen suunnitelman jalkauttaminen ei onnistu. Hyvin tehdyssä 

liiketoimintasuunnitelmassa ilmenee laskelmien lisäksi keinot millä päästään haluttuun 

tavoitteeseen. Suunnitelmasta on myös pystyttävä tekemään yhdellä katsomisella sel-

viävä tiivistelmä, jossa on vain avainasiat selkeästi esitettyinä. 

3.9 Liiketoimintasuunnitelma 

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen käsikirja eli käyttöopas. Liiketoimintasuunnitel-

maan kirjataan ennen perustamista yrityksen tavoitteet, rajoitteet ja mahdollisuudet. 

Tässä käytetään apuna SWOT-nelikenttäanalyysin tuloksia. Kannattavuuslaskelmat 

kuuluvat oleellisena osana liiketoimintasuunnitelmaan. Laskelmista selviää, paljonko 

pääomaa tarvitaan yritystoiminnan perustamisen alkuvaiheessa sekä mistä tämä pää-

omarahoitus on ajateltu hankittavan. 
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4 KILPAILUTILANNE 

Kouvolan seudulla on useampia vuokrasaunoja, joiden yhteydessä on oleskelutila. Näillä 

kaikilla on hiukan toisistaan eroava toimintakonsepti sekä hinnoittelupolitiikka. Tietoja 

kerätessäni huomasin, ettei Kouvolan alueen saunatiloilla ole olemassa yhtä kattavaa 

paikkaa mistä nämä kaikki löytyisivät. Tilat on haettu lähinnä Internetistä Google-haulla 

tiedossa olevien nimien mukaan. Yhteenveto on taulukossa (Taulukko 1).  

Taulukko 1. Kouvolan saunatilojen vertailua. 
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Puistolan saunalle ja klubitilalle on omat markkinansa. Kouvolan saunat voidaan jakaa 

kahteen ryhmään eli ne, joihin saa tuoda oman tarjoilun ja niihin, joissa tarjoilu on ostet-

tava vuokraajalta. Tarkastelen lähinnä saunoja, joissa saa nauttia omia virvokkeita ja 

tilata tarjoilun mistä haluaa, sillä nämä ovat lähempänä Puistolan toimintaperiaatetta. 

Näin saadaan tarkempi kuva kilpailutilanteesta. 

Puistoklubi 

Puistolan lähellä 1 kilometrin päässä on Puistoklubi, jolla on houkuttelevasti oma baari-

tiski ja kaksi terassia. Tilat on kalustettu vanhaan englantilaiseen maalaistyyliin raskaasti 

tummaa puuta ja nahkatuoleja käyttäen. Sauna on suht pieni, sillä sinne mahtuu yhdellä 

kerralla 8 henkeä. Vuokraushinta on arvoitus, sillä he eivät vastanneet tiedusteluihin 

vuokrasta. (Puistoklubi Oy) 

Virtakiven Sauna 

Virtakiven Sauna sijaitsee 17 km päässä Kouvolan keskustasta ja 15 km päässä Puisto-

lasta. Saunan miljöö on upea ja kesällä pääsee uimaan saunasta. Virtakiven Sauna on 

800 neliöinen kivitalo, joka on rakennettu vuonna 1925. Paikalle on ehtinyt kertyä histo-

riaa ja maisemat ovat mahtavat. Lisäksi saunarakennus on toiminut Voikkaan paperiteh-

taalaisten työsuhdesaunana. Kyseisen paikan ainoa negatiivinen seikka on etäisyys 

Kouvolan keskustasta. Hintakin on kohtuullinen eli 220 – 150 € vrk – päiväkäyttö. Virta-

kiven Saunalla järjestetään kaikenlaisia tapahtumia, mutta tiedossa ei ole, kuinka hyvin 

pelkät saunatilat pystytään rajaamaan omaksi tilakseen. (Virtakiven Sauna Oy)  

Virtakiven Saunan markkinointi muuttuu kesäkuussa 2019. Paikalle on palkattu henkilö 

hoitamaan markkinointia ja myyntiä, samalla sinne lisätään majoitustiloja. Uuden palka-

tun henkilön myötä tätä saunaa tullaan aktiivisesti mainostamaan ja sinne suunnitellaan 

uusilla ideoilla tapahtumia. (Kouvolan Sanomat 2019) 

Sommelo 

Sommelon sauna sijaitsee myös Kymijoen varrella Kuusankosken keskustassa. Puisto-

laan on matkaa 9 km ja Kouvolan keskustaan matkaa on 8 km. Sommelossa on suhteel-

lisen pieni kabinetti saunavarauksen yhteydessä. Hintana on 180 €/ilta. Tilat ovat aikaa 

nähneet ja hiukan epäsiistin oloiset. Saunan vuokraan kuuluu uima-altaan käyttö. (Avain-

hotellit Oy) 
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Porukkatalo 

Kouvolan kaupungilla on Kouvolan alueen seurojen käyttöön saunatilat järjestöjen Po-

rukkatalossa. Porukkatalo on 6,5 km Puistolasta ja 1,1 km Kouvolan keskustasta. Sau-

naan mahtuu kerralla 20 henkeä. Tilat on kalustettu viihtyisäksi lähinnä Osuuspankin 

entisillä kalusteilla, jotka ovat täyttä puuta. Tiloissa on jääkaappi sekä baaritiski ja näin 

ollen omat tarjottavat ovat sallittuja. Tilat maksavat 100 €/kerta seuroille, joilla ei ole toi-

mitiloja Porukkatalossa. (Kouvolan kaupunki 2019) 

Ässätorni 

Ässätornin kokous- ja saunatila sijaitsee Kouvolan keskustassa. Matkaa Puistolaan on 

6,7 km. Ässätornin etuna ovat upeat näköalat kattoterassilta. Tiloihin saa tuoda omat 

tarjottavat ja sinne on myös mahdollisuus tilata tarjottavaa ennakkoon. Hinta vaihtelee 

kellon ajan mukaan. Kello 8–17 se on 140 € ja kello 17–24 on 240 €. (Nordic Online 

Reservations Group Oy 2019) 

Markkinoinnin suhteen nämä Kouvolan alueen saunat ovat tällä hetkellä yhtä huonossa 

tilanteessa kuin Puistolan tilat. Muita saunoja on vaikea löytää, ellei tiedä mistä tietoa 

etsii. Esimerkiksi Porukkatalon saunaa on käytetty sen olemassaolon aikana (kaksi 

vuotta) vain muutama kerta. Saunalla on kuitenkin hyvä sijainti, sillä se sijaitsee 1,1 km 

päässä Kouvolan keskustasta ja ravintoloista. Suusta suuhun tietona tiedetään Virta-

kiven Sauna, jota pidetään samoilla tiedoilla liian kaukana olevaksi. Sommelon sauna on 

nuhjuinen, sisustus on vanhentunut ja epäsiisti. Lopuissa saunavaihtoehdoissa tarjoilu 

on ostettava vuokraajilta. 

Puistoklubilla ja Korian Ponnen Puistolalla on samat liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. 

Puistolalla on se hyvä puoli, että tilaa ympäröi oma alue, jossa on nurmikenttä, asfalttia 

ja hiekkapohjaista aluetta. Puistoklubilla sen sijaan lähellä on asutusta ja tällä hetkellä 

se on vuoden 2019 asuntomessujen alueella, joten omaa rauhaa saunatilalta ei välttä-

mättä löydy.  

Puistolan (Kuva 1) valttina on oma rauha ja sijainti Kymijoen vieressä Korian sillan ku-

peessa Kouvolassa. Tilat ovat siistit, viihtyisät ja vastarakennetut. Asiakkaat voivat myös 

valmistaa itse tarjottavat tilan keittiössä tai sitten tilata ne haluamastaan paikasta. Eko-

loogisuus huomioiden Puistolassa on 12 hengen astiasto ja astianpesukone, joten ker-

takäyttöastioita ei tarvita pienemmissä tilaisuuksissa. Saunan jälkeen voi vilvoitella te-

rassilla omassa rauhassa ja nauttia ympäröivästä luonnosta ja maisemista. 
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Kuva 1. Puistolan rakennus, jossa klubitila on talon vasemmassa siivessä. 

Puistolan lähialueella on Kallioniemen tanssilavan paikoitusalue, johon mahtuu isom-

mankin ryhmän autot parkkiin. Piha-alueelle aidan sisäpuolelle mahtuu kaksikymmentä 

autoa ja nämä voidaan sovittaessa hakea vasta seuraavana päivänä. Tämä seikka lisää 

paikan houkuttelevuutta, jos verrataan keskustan paikkoja, joissa ei ole lähellä ilmaisia 

pitkiä paikoitusalueita. Puistolasta pääsee junalla tai bussilla Kouvolan keskustaan, jos 

haluaa vielä illan päätteeksi jatkaa hauskanpitoa muualla. 
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5 MARKKINOINTISUUNNITELMA 

5.1 SWOT-analyysi 

 

Kuvio 3. Puistolan SWOT-analyysi. 

SWOT-analyysin (kuvio 3) mukaan toimijoilla on paljon sisäisiä vahvuuksia. Näitä on 

pystyttävä hyödyntämään markkinoinnissa nykyistä paremmin. On tuotava esille paikan 

hyvä saavutettavuus ja ilmaiset isot paikoitusalueet. Heikkouksissa päästään tällä opin-

näyteyöllä kiinni markkinointiin. Kaksi muuta heikkoutta on pyrittävä eliminoimaan niin, 
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että ne eivät häiritse toimintaa. Yhden yhdyshenkilön korvaa muutaman hengen muo-

dostama ydinryhmä, joka kantaa päävastuun vuokraustoiminnasta. Ryhmän jäsenten ei 

tarvitse olla varsinaisesti lentopallojaoston hallituksen jäseniä. Näin saadaan levitettyä 

vastuuta. 

Ulkoisista mahdollisuuksista on entistä enemmän pyrittävä hyödyntämään kaikkia alu-

een ilmaisia kanavia, missä voi mainostaa tilaa. Tähän tarkoitukseen on tehtävä pari 

ytimekästä mainospohjaa kuvien kera. Valmiita mainospohjia on helppo levittää eri ka-

navia pitkin, sekä laittaa sähköpostin liitteeksi mahdollisille vuokraajille. 

Uhkia on hankala poistaa. Muiden seuran jaostojen kateellisuus on ihmisiin sisäänraken-

nettua. Täytyy vain todistaa, että vuokraustoiminnan kukoistaminen on nimenomaan len-

topallojaoston ansiota ja tuotot kuuluvat näin ollen heille. Murtovarkaita ehkäistään pitä-

mällä talonmiehen asunto asuttuna. Kutsumattomat vieraat harvemmin kiinnostuvat pai-

kasta, jossa on aktiivisesti asutusta. Hälytinjärjestelmä on hankittu mutta vielä kytke-

mättä. 
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5.2 BMC-analyysi 

Taulukko 2. Puistolan BMC-analyysi. 

 

Business Model Canvas -muotoon laadittu analyysi tuo selkeästi esille mitä hyviä puolia 

vuokrattavasta tilasta ja toiminnasta löytyy (Taulukko 2). Liitteissä löytyy taulukko suu-

rempana (Liite 1). Hyvät puolet on osattava muotoilla käytäntöön. Tästä selviää, että 

Korian Ponnen lentopallojaostolla on mahtavat mahdollisuudet hyödyntää ja käyttää ti-

loja hyödykseen. Tarvitaan vain innovaatioita ja innostuneita puuhaihmisiä, sekä toimiva 

markkinointisuunnitelma. On myös huolehdittava tekijöiden uusiutumisesta eli aikansa 

puuhanneiden jäädessä taka-alalle, on varmistettava, että uusia henkilöitä on kouliintu-

nut astumaan tilalle. Näin taataan toiminnan jatkuvuus ja tuottoa lentopallojaostolle, jol-

loin saadaan itse lentopallo kukoistukseen Kouvolan alueella. 

5.3 Kilpailijoiden huomioiminen 

Potentiaalisia kilpailijoita katseltaessa voidaan tulla siihen tulokseen, että hyvällä tavoi-

tettavuudella Puistola on askeleen edellä muita. Kaikilla tuntuu olevan ongelmana näky-
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vyyden puute. Huomioitaessa lentopallojaostoon kuuluvia jäseniä, niin jo heidän kaut-

taan tieto kulkee noin sataan talouteen. Useimmissa talouksissa toinen huoltajista tai 

isovanhemmat ovat työelämässä ja tätä kautta saadaan jaettua tietoa Puistolan vuok-

raamisesta laajallekin alueelle Kouvolassa. Tehokkainta on kertoa toiminnasta pelaajien 

huoltajille ja tuoda esille paljonko siitä saadaan tuloa lentopallotoimintaan suoraan pe-

laajille ja kuinka he siitä hyötyvät. Seuraava tällainen tilaisuus on kesäkuussa lentopal-

loilijoiden kauden päätöstilaisuudessa Kallioniemen tanssilavalla. Tähän mennessä esit-

teitä on oltava jaettavassa muodossa mukaan otettavaksi. Samalla halukkaat pääsevät 

tutustumaan tiloihin. Muutkin Korian Ponnen jaostojen joukkueet voivat pitää oman pää-

töstilaisuutensa Puistolassa ilmaiseksi, jolloin tieto tilojen vuokrattavuudesta kulkee jäl-

leen eteenpäin. Tilat ovat seuran joukkueille ilmaisia saunaa lukuun ottamatta. Käyttäjä-

ryhmä on tällöin velvollinen siivoamaan omat jälkensä ja varaamaan tilat ennakkoon. 

Kilpailijoiden markkinoinnin seuraamisella voimme ottaa mallia heidän hyvistä ideois-

taan, jos ne sopivat meille. Pysymme myös samalla ajan tasalla. 

5.4 Markkinointikanavat 

Pienen budjetin takia joudutaan pitäytymään ilmaisissa markkinointikanavissa. Onneksi 

näitä löytyy nykyisestä digiyhteiskunnasta runsaasti. 

Ensimmäinen askel on hakukonenäkyvyyden parantaminen. Hakukonenäkyvyyttä on 

mahdollista kehittää kahdella tavalla: 1) tuottamalla mielenkiintoista, käyttäjien hakuja 

vastaavaa sisältöä tai 2) ostamalla hakukonenäkyvyyttä halutuilla avainsanoilla. (Valu 

Creative 2019). Sisällöntuottaminen on ilmaista, mutta se vaatii kirjoitustaitoisen ihmisen. 

Hänen ei välttämättä tarvitse itse osata lisätä mielenkiintoista sisältöä sivuille, sillä sen 

voi tehdä nettisivujen ylläpitäjäkin. Toisaalta kirjoittamisen aiheet ovat urheiluseurassa 

hiukan rajallisia. Toki harkinnassa voi olla joukkueiden tapahtumien ja saavutusten ker-

tomisen lisäksi jonkinlaiset vinkkikertomukset eli kuinka muutamalla liikkeellä helpotat 

niskojen jäykkyyttä ja niin edelleen. Otteluselostukset paikallislehdissä ovat hyvä tapa 

tuoda seuraa esille ja näiden myötä vierailijoita seuran sivuille. Kouvolan Sanomat jul-

kaisevat tiistaisin Juniori tiistaita eli ”JuTia”. Tänne seurat saavat lähettää juttuja juniori-

joukkueiden turnauksista ja otteluista mitä on ollut kuluneella viikolla. He julkaisevat teks-

tit muokattuna oman harkintansa mukaan ja välillä yhdistelevät niitä muiden seurojen 

juttujen kanssa yhteen. Tämän kautta näitä juttuja lukevat Kouvolan Sanomien lukijat, 

vaikka eivät muuten seuraisi urheilua. Kun seura on esillä usein niin tämän myötä myös 

http://valu/
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kiinnostus vilkaista kotisivuja ja sosiaalista mediaa lisääntyvät. Tämän kautta sitten kir-

joitetaan mainintoja Puistolan vuokrauksesta sopivin aikavälein. 

Kotisivuilla ”Title” on se tekstikohta, jonka sisällön mukaan hakukoneet ottavat osumia. 

Samalla on muistettava seuran kotisivujen niin sanotut meta-sanat, joiden on seurattava 

aikaansa. Meta-sanat näkyvät hakukoneen hakutulossivulla ja lisäävät osumia, kun ih-

minen hakee esim. ”sauna Koria”. Näiden toimivuutta pystymme seuraamaan esimer-

kiksi Googlen analytiikkatoiminnolla. 

Kauppojen, kirjastojen ja liikuntahallien ilmoitustaulut ovat myös ilmaisia kanavia tuoda 

Puistolan vuokraustoimintaa esille, vaikka vuodenaikojen muuttuvien teemojen myötä 

Esimerkkinä joulunajan mainos Puistolasta (Liite 2) joka oli jaettavissa pikkujouluaikoi-

hin. 

Yhtenä keinona on järjestää syksyllä ja keväällä avoimet Puistolan ympäristön siivous-

talkoot. Tarjoiluksi riittää kahvi ja makkaraa grillistä. Kyseisen tapahtuman voi laittaa tie-

doksi Kouvolan alueen tapahtumakalenteriin Kouvolan kotisivuille ja Kouvolan Sanomien 

tapahtumiin sekä paikkakunnalla jaettaviin ilmaisjakelulehtiin. Näin saadaan ilmaista nä-

kyvyyttä, jonka kustannus on vain tarjoilun hinta. 

Lentopallojaoston Facebook-sivulla on säännöllisesti tuotava esille Puistolan ajankohtai-

nen mainos (Kuva 2). Sivulle olisi hyvä saada elävää, lyhyttä ja ytimekästä tekstiä, jota 

kävijät haluaisivat jakaa myös omilla sivuillaan. Tällöin tieto leviää nopeasti.  
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Kuva 2. Puistolan mainos lentopallojaoston Facebook-sivulla. 

Tällä pelikaudella 2018-2019 on kokonaan jäänyt käyttämättä miesten joukkueen kotiot-

teluiden otteluohjelmissa mainostaminen. Niissä on mainostettu vain Kallioniemen tans-

silavaa, mutta ei Puistolan kokous-, sauna- ja klubitiloja. Tämä asia on korjattava seu-

raavalla kaudella. 

Lentopallojaoston suunnitelmiin kuuluu kausijulkaisun tekeminen lentopallokauden al-

kuun eli syys-lokakuulle. Julkaisuun tulee tehdä juttu Puistolasta ja tuoda siinä esille tilan 

monikäyttöisyys. Samassa tekstissä tuodaan esille tilojen hoito talkoohengessä sekä 

siitä saatavan korvauksen käyttö lentopalloilijoiden hyväksi. Näin pyritään keräämään 

lukijoiden empaattisuuspisteitä. 
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5.5 Tavoitteet 

Tavoitteena on saada Puistolan tiloihin vuokraaja joka viikolle eli 52 vuokrausta vuo-

dessa. Tällöin lentopallojaoston tulo olisi x € vuodessa. Jos vuokraajia olisi kaksi vii-

kossa, niin mahdollisuus olisi saada x € vuosituotto. Tällöin voitaisiin alentaa lentopalloi-

lijoiden kausimaksuja sekä tarjota kaikille joukkueille ilmaiset turnausmatkat. Vuoden 

2018 aikana on ollut 24 vuokrausta. Vuonna 2019 tammi-toukokuu välillä on ollut 16 

vuokrausta eli nyt aloitetuilla toimenpiteillä on ollut jo vaikutusta tilan näkyvyyteen ja ky-

syntään. Kokonaisuudessaan tavoite on realistinen: vuokraus joka viikko. Kaksi vuok-

rausta per viikko ei ole mahdotonta saavuttaa, mutta se vaatii pari vuotta aikaa. Tällöin 

tila on tullut ihmisille jo tutuksi ja suurempi vuokraajajoukko on ehtinyt löytää sen.  

5.6 Aikataulu 

Kesäkuu  

• Terassin öljyäminen ja somistaminen houkuttelevaksi. 

• Kesäkukkien istutus. 

• Mainostuskansion kokoaminen Puistolasta. 

Heinäkuu  

• Ulkoalueen loppukunnostustalkoot ja kuvaaminen mainontaa varten.  

• Sisäkuvia luonnonvalossa.  

• Facebook-sivulle juttu talkoista kuvien kera. 

Elokuu  

• Mainontaa ja talkoista kertomista jäsenille ja heidän huoltajilleen lentopallokau-

den alkuun.  

• Uuden lentopallokauden joukkuepalaverit Puistolassa. 

Syyskuu  

• Mainostuskansio Puistolasta Korian Monitoimitalon kahvioon esille joukkueiden 

kotiturnauksissa.  

• Mainos miestenjoukkueen otteluohjelmiin.  
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• Miljöön talviteloille haravointitalkoot. Kaikille avoin tilaisuus. Ilmoitus Kouvolan 

seudun tapahtumakalenterissa. 

• Kausijulkaisussa juttu Puistolasta. 

Loka-marraskuu  

• Ilmoitustaulumainonta ja Facebook-sivulle mainos.  

• Mainonnan painotus lähinnä syyskokoukset ja pikkujoulut. 

Joulukuu  

• Pikkujoulumainontaa Facebookissa ja ilmoitustauluilla. 

Tammikuu  

• Lumenveistokilpailu Puistolan piha-alueella, jos lumitilanne ja pakkanen sallivat. 

Helmi-maaliskuu  

• Vuosikokoustilan markkinointia Facebookissa alueen yhdistyksille. 

Huhtikuu  

• Miljöön kevättalkoot. Kaikille avoin tilaisuus. Ilmoitus Kouvolan seudun tapahtu-

makalenterissa. 

Toukokuu  

• Tilan markkinointi valmistujaisiin ja muihin juhliin, mainostus Facebookissa ja il-

moitustauluilla. 
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6 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytteen tarkoitus oli saada Puistolan tiloille markkinointisuunnitelma, jonka 

avulla Korian Ponnen lentopallojaosto saisi tilojen vuokraustoiminnasta tuloja. 

Alkutilanne, jolloin tiloja vuokrattiin satunnaisesti kerran tai pari kuukaudessa ei ollut ke-

huttava suhteessa työmäärään. Puistolan rakennuksen ulkomiljöötä oli myös pidettävä 

kunnossa koko ajan, vaikkei vuokraajia ollut. Tämä tarkoitti piha-alueen siistimistä, lu-

mien luontia sekä nurmikon leikkuuta. Aiemmin mainostuksena oli maininta tilasta aino-

astaan Korian Ponnen kotisivuilla kohdassa ”Seura”. Täältä kukaan ei osannut hakea 

Puistolaa vuokrattavaksi.  

Puistolalta puuttui myös selkeät ohjeet käytännön asioista, kuten mitä kuuluu sauna-

vuokrauksen jälkeen talkoolaisen siivoamiseen ja kuka huolehtii mistäkin hankinnasta. 

Nämä ohjeistukset lentopallojaosto teki syksyn aikana ja näin ollen oltiin valmiita ja avoi-

mia uusille markkinoinnin keinoille, joita markkinointisuunnitelma toi esille. Tiloihin tehtiin 

syksyn aikana perusteellinen siivous, jotta niitä olisi tulevaisuudessa helppo pitää puh-

taana. 

Markkinointisuunnitelma noudatti yleisiä suuntaviivoja markkinoinnista ja nyt ensimmäi-

sen kerran pohdittiin Puistolaa SWOT- ja BMC-analyysien kautta. Täältä löytyi yllättäviä-

kin positiivisia asioita liittyen miljööseen ja muihin seikkoihin, joita oli pidetty itsestään-

selvyytenä. Näitä olivat muun muassa paikoitusalue, oma rauha ja mahdollisuus joustaa 

tilan aikataulujen suhteen. 

Tulevaisuudessa Puistolaa on aktiivisesti mainostettava jäsenten toimesta sekä tuotava 

paikka esille myös lentopalloturnausten yhteydessä. Yhtenä keinona voidaan kokeilla 

mainoskansiota, joka viedään turnausten yhteydessä kahvioon. Kansiossa on kuvia 

Puistolasta sekä pohjapiirros hintoineen ja yhteystietoineen.  

Opinnäytetyön valmistuttua toukokuuhun mennessä oli varausten määrässä tapahtunut 

huomattavaa nousua. Kyseisellä aikavälillä oli ollut 16 varausta 22 viikon aikana, joka on 

hyvä saavutus. Tämän lisäksi oli vielä seuran omat varaukset, joista ei tule tuloa jaos-

tolle, mutta ei työtäkään. Voidaan todeta, että osasyynä ovat olleet jo aloitetut uudet 

markkinointitoimet markkinointisuunnitelman pohjalta. 
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Tämän opinnäytteen myötä tehtiin Facebook-sivuille mainoksia sekä ilmoitustaulumai-

nontaa (Liite 2). Korian Ponnen kotisivujen etusivulle (vasemmalle puolelle) tehtiin laa-

tikko eli klikattava kohta, mistä pääsee Puistolan esittely- ja varaussivulle (Kuva 3). 

 

Kuva 3. Korian Ponnen kotisivujen etusivu (Korian Ponsi ry 2019). 

Hyvä idea olisi tehdä Puistolan sauna-, klubi- ja kokoustiloista 3D -tilaesittely seuran ko-

tisivuille. Tämän kautta pystyttäisiin antamaan asiakkaalle selkeä kuva tiloista. Toisena 

vaihtoehtona olisi 360-valokuvat. Näitä kuvattaisiin eri vuodenaikoina ja eri somisteilla, 

niin saataisiin aika kattava tilaesittely aikaiseksi. 
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The Business Model Canvas   
Kumppanit 
Lähialueen 
pitopalveluyrittäjä 
toimittaa tilauksesta 
lämpölaatikoissa asiakkaan 
haluaman ruokatarjoilun. 
Pizzatilaukset hoituvat 
myös paikallisen yrittäjän 
toimesta. 
Kesäperjantaisin ja 
-sunnuntaisin mahdollisuus 
yhdistää tanssiliput 
tilaukseen seuran 
tanssilavalla tilan pihapiirin 
vieressä. 

Toiminnot 
Tehostaa markkinointia. 
Siivous ja saunan lämmitys 
hoituvat joukkueiden 
talkoolaisten toimesta. 
Vuorot on jaettu 
joukkueittain aina kuukausi 
kerrallaan. 

Tuotteet ja palvelut 
Kokous-, klubi- ja 
saunatiloja vuokrattavaksi 
illanviettoihin ja muihin 
päivätilaisuuksiin. Tilat 
maks 20 hengen 
tilaisuuksiin eli 
työyhteisöille ja muille 
vastaaville. Syntymäpäivien 
ja muiden juhlien vietto 
onnistuu tiloissa. Sisätilan 
lisäksi on paikoitusalue, 
oma rauha pihalla, luonnon 
keskellä kuitenkin lyhyen 
kulkuyhteyden päässä 
Kouvolan keskustasta. 
Mahdollisuus 
tuoda tavarat ja valmistella 
tilat ennakkoon. 
Sopimuksesta noutaa omat 
varusteet seuraavana 
päivänä. Ei tuntiveloitusta. 

Asiakassuhde 
Vastaamme asiakkaille 
sähköpostilla tai 
soittamalla, kun he ottavat 
yhteyttä. Tai sitten 
kasvotusten jos he tulevat 
ennakkoon tutustumaan. 
Lentopallojaoston jäsenistä 
joku tulee esittelemään 
tiloja. Pidämme 
sopimuksista kiinni ja 
pyrimme varmistamaan, 
että kaikki toimi niin kuin 
piti. 

Asiakassegmentti 
Tyypillinen asiakas on 
seuran, yhdistyksen tai 
työpaikan yhdyshenkilö, 
joka on saanut 
tehtäväkseen varata tilat 
porukkansa tapahtumalle. 
Pienten yhdistysten 
vuosikokoukset kerran tai 
kaksi vuodessa ja niihin 
yhdistetty illanvietto ovat 
vuodesta toiseen toistuvia 
ja uusia käyttäjiä. Ryhmille 
tai merkkipäivien 
viettopaikka. Resurssit 

Varausten ja laskutuksen 
koordinoija. Talkoolaiset 
saunan lämmitys ja tilojen 
siivous. 
Markkinointihenkilö 
hoitamaan tätä puolta. 
Puistolan vastuuhenkilö eli 
”talonmies” hoitaa  
varusteiden ja tarvikkeiden 
hankkimisen. 

Jakelukanavat 
Facebook, ”puskaradio”, 
seuran kotisivut, lähialueen 
ilmoitustaulut. 
Yhteydenotto 
sähköpostilla tai 
puhelimella 
lentopallojaoston 
puheenjohtajalle. 

Kulurakenne 
40 % tuotosta menee pääseuralle sähkön, veden ym. kattamiseen. 
Vessapaperit, pesuaineet ym. kuluvia tarvikkeita. Rikkoutuneiden 
varusteiden korjaus. Näistä vastaa pääseura tuolla 40 % katteella. 

Tulojen kertyminen 
60 % tilojen vuokratulosta. 
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